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Nieuw-Ginneken, 15 carnavalsmaand 1991
MONUMENTEN
Monumenten vormen deze keer een belangrijk onderdeel van
ons tijdschrift.
Jan van der Westerlaken opent een nieuwe rubriek over
Monumenten in Nieuw-Ginneken.
Een rubriek over kleine en grote Monumenten, maar ook
Monumenten uit de industriële-Archeologie.
De kerk van Bavel , is het eerste monument waar hij Uw
aandacht voor vraagt .
Sjef Schellekens vertelt U meer over het Monument dat
mede op initiatief van onze Kring in 1992 wordt opgericht voor de Jouaniers in Nederland en België.
Een groot aantal grote en kleine artikelen vragen in
deze aflevering van de Brieven Uw aandacht.
Ook drie artikelen over "Nieuw-Geluid", het Ulvenhoutse
weekblad, dat na 35 jaar ter ziele ging.
Ook dat was in onze samenleving een in vrije tijd met
veel energie samengesteld klein
MONUMENT

VERKOOYEN TRANSPORT
STRIJBEEK B.V.
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Dooimaand, 1991.
Beste Heemvrienden,
Op Driekoningen was er voor de laatste keer de mogelijkheid om de tentoonstelling over kerststallen te bezichtigen.
Met enige weemoed hebben we afscheid genomen van de
kerstgroepen.
Eén is er nog over: de Poolse kerststal die nog steeds
te koop is.
De opbrengst is bestemd voor de gehandicapten in het
kindertehuis van Zakopane.
Tot in de verste hoeken van de Fazanterie zaten op
een maandagavond in januari ongeveer 130 leden van Paulus geboeid te luisteren naar de zingende dierenarts
Rinus Rasenberg. Het werd een avond met een lach en
een traan, met liedjes over boeren, beesten, kinderen
en het milieu.
Velen herkenden zich in de liedjes en luisterden
stilletjes naar de teksten die door hun eenvoud en
diepgang indruk maakten.
Een man die men niet makkelijk meer vergeet.
Op 3 februari hebben we de opening van de tentoonstell i ng over de schutterijen in Nieuw-Ginneken gehad.
Een achttal schuttersverenigingen uit Nieuw-Ginneken
laten hun schilden, medailles en bekers zien.
Hun vaandels, trommen en oude prijzenkasten.
Oude handbogen, kruisbogen, geweren en luchtbuksen
zijn er te zien.
Een verzameling die men niet vaak zo bij elkaar ziet.
Koningen en keizers vertellen aan ieder die maar wil
luisteren over hun hobby.
U hebt tot en met juli de gelegenheid om eens te
k o me n kijken en luisteren.
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Op maandag 18 maart komt Lode Jordaens uit het Belgische Essen ons vertellen over het vervoer en de
gebruiken die daaromheen bestonden rond het begin
van onze jaartelling.
Lode Jordaens is conservator van het karrenmuseum
de Kiekenhoeve en het heemkundig Museum in Essen.
Door het vervoer van ongeveer 1900-1930 te belichten
komt bijna het totale dorpsleven uit die tijd aan
bod. De smid, de gareelmaker, de boer, de mulder, de
melkboer en de groenteboer.
De mens staat uiteraard centraal bij dit onderwerp.
Ook het standenverschil kwam duidelijk tot uitdrukking in de vervoermiddelen. Tussen de hondenkar en
de koets lag natuurlijk een wereld van verschil.
Een interessant onderwerp, dat met een Vlaamse jus
overgoten zal worden.
Niet vergeten: 18 maart, Fazanterie, 20.15 uur.
Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van ·Daesdonck

der . Westerlaken
voorzitter.

AGENDA 1991 (63)
jan.

febr.

6
21

3

15

Museum open.
Veearts · Rasenberg treedt op als "De
Zingende Veearts".
Museum open.
Opening tentoonstelling over Schutterijen
in Nieuw-Ginneken.

Brieven van Paulus 83.

101
100
mrt.

3

18

20
april

3
7
10
15
20-21
28

mei

5

Museum open.
Tentoonstelling "Schutterijen in NieuwGinneken".
Lode Jordaens uit Essen vertelt over
"De opvoeding van onze grootouders omstreeks
1900". Fazanterie 20.15 uur.
Leergang Volkskunde I in de KUB*.
Paulus 16 jaar.
Museum open.
"Schutterijen in Nieuw-Ginneken".
Leergang. Volkskunde 2 in de KUB*.
Brieven van Paulus 84.
Nationaal Museum Weekend.
Excursie per fiets.
Museum open.

juni

2
30

Museum open.
"Schatten bij Paulus" II bij Anno 1920
te Bavel.

juli

7
15

Museum open.
Brieven van Paulus 85.

aug.

4
7-10
31

sept.

Museum G·ESLOTEN.
Heemkamp te Oirschot*.
Einde 16e Verenigingsjaar.

14

Aanvang 17e Verenigingsjaar .
Open Monumentendag
16e Jaarvergadering.

okt.

9
15

Leergang Volkskunde 3 in de KUB*
Brieven van Paulus 86.

nov.

17

Lezing
Archeologische

15

Brieven van Paulus 87

Dag Brabants Heem te Tilburg*.

dec.

*activiteiten van de "Stichting Brabants Heem", ook voor U!

EEN ZIN;ENDE VEEARTS BIJ PAULUS
door Anneke CX:lres-van den Berg.
Volgens goede gewoonte vergastte "Paulus" ons in januari
van dit jaar op een gezellige avond met muziek.
Dit keer was Rinus Rasenberg, de zingende veearts te gast.
Rinus Rasenberg is geboren en getogen in Wagenberg, maar
woont in Roermond waar hij zijn dierenartspraktijk heeft.
Hij noemt zichzelf agrarisch milieucabaretier.
Hij zingt dan ook veel over boeren en het boerenleven.
Niet alleen over huidige problematiek, maar hij zingt
ook over vroeger toen hij zelf als boerenzoon opgroeide.
Rinus Rasenberg ging deze avond uitgebreid in op het verschil tussen vroeger en nu, m.b.t. de landbouw maar ook
binnen het gezin, de opvoeding, het kind zijn.
De vele liedjes praatte hij vrolijk aan elkaar. Hij
vertelde ankedotes uit zijn gezin en haalde ook zijn
dierenpraktijk aan. Het Brabantse-boerenleven werd regelmatig genoemd maar ook de wereldproblematiek werd
niet geschuwd. Vooral de problemen in Afrika kregen de
aandacht. Eén van de liedjes die gezongen werden, heeft
er hoogstwaarschijnlijk toe bijgedragen dat alle aanwezigen nu (weer?) weten waar Malawie ligt: (de klemtoon
op MáJ. Tussen Zambia-Tanzania-Rhodesië en Mosambique.
UIT DE TENT LOKKEN
Rinus Rasenberg probeerde telkens reactie uit te iokken
uit de zaal, maar de meesten lieten zich niet uit de
tent lokken. Zeker Jac Oomen, dierenarts in Ulvenhout
niet. Hij kent Rinus nog van vroeger maar lachte alleen
maar op de uitlokkingen van Rinus.
Overigens werden zij die wel ingingen op de stellingen
van Rinus Rasenberg flink op de hak genomen.
Zoals altijd op de januaribijeenkomst was het ook deze
keer gezellig druk. Er hing een leuke sfeer die nooit
voldoende overkomt op papier.
Om de sfeer te proeven moet je aanwezig zijn.
Zij die er waren weten dat, zij die niet geweest zijn
mogen zeker een volgende keer geen verstek laten gaan
want op de maandagavonden van Paulus móet je eenvoudig
aanwezig zijn en genieten!
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"De grens zal verdwijnen maar het beeld zal blijven "

Belgisch-Nederlands grens- en
douanemonument in Strijbeek
door Jef Schel lekens .
De gemeentebesturen van het Nederlandse Nieuw-Ginneken in de
pro vincie Noord - Brabant en het Belgische Hoogstraten in de
provincie Antwerpen hebben zich voorgenomen naar aanleiding
van " Europa 1992" een grens- en douanemonument op te ric hten .
Het wordt opgesteld aan de rijksgrens in het Belgisch-Nederlandse gehucht Strijbeek.
Met dit initiatief willen de gemeenten Hoogstraten e n NieuwGinneken twee niet van elkaar te scheiden zaken tot uitdrukking brengen. Op 1 januari 1993 is het moment ; daar , dat de
Europese gedachte met alle energie tot een innige samenwerking kan worden uitgebouwd . De douane , voor velen het symbool van de grenzen , verdwijnt na een lange staat van die n st ,
ook aan de Nederlands-Belgische grens .
Op een drietal plaatsen langs deze grens staan al monumenten.
Zij herinneren aan de smokkelaar , o.a . in Baarle-Hertog/Nassau "
Dit monument wordt echter het eerste in zijn soort: de tegenspeler van de smokkelaar , de douanier.
Een en ander werd uitvoerig toegel i cht door de burgemeeste r s
P v. der Velden, Nieuw- Ginneken, en A. van Aperen, Hoogstraten.

De kleurrijke diepdrukets van Lieve Boeykens,

di e than s in ons museum hangt ·

Eerbewijs
De Nederlandse Journalist Paul Spapens is al vele j aren erg
geïnteresseerd in het grensgebeuren en hij publiceerde onlangs een boek over " Smokkelen " . In een gesprek met Kees
Le ijten , voorzitter van Brabants Heem en bestuurslid va n
de heemkundekring Paulus van Daesdonck (Nw . -Ginn . ) , opperd e hij het idee o m ergens aan de grens een monument te
plaatsen voor de douanier. Ook Jan van der Westerlaken ,
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COMITE GRENSMONUMENT DOUANIER - STRIJBEEK

•

STAD HOOGSTRATEN
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten

GEMEENTE NIEUW-GINNEKEN
Wilhelminaplein 5

485 i AS Ulvenhout

België

Nederland

Telefoon : 03/3145007
Telefax : 03/3148616

Telefoon : 076-65 93 20
Telefax : 076-100521

Overeenkomst voor het
GRENSMONUMENT DOUANIER-STRIJBEEK

- Onde rtekenin g van de opdracht v o or een Douanemonument op 12 december 1990 .
v,l,n , r, Wim Verhagen, Peter v an der Velden ,
Arnold van Aperen e n Sj ef Martens,
j',,f.v ..fac 'l fo ><
voorzitter van Paulus van Daesdonc k wo n hij voor zijn idee .
Het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken was onmiddellijk
geïnteresseerd en besprak daarna het plan met het gemeentebestuur van Hoogstraten .
"Wij zijn spontaan op het in Nederland geboren iedee ingegaan", zegt burgemeester Van Aperen,"want de douaniers zijn
vele j aren het visitekaartje van Nederland en België geweest.
Het waren de eerste me n sen uit het andere land met wie je
bij het overschrijven van de grens in contact kwam.· Hij moest
nauwgezet controleren of de wetten niet overtreden werden .
Dat willen we in de toekomst niet vergeten".

Heden, twaalf december negentienhonderd negentig, verschijnen
ter ene zijde
Jef Martens, be~ldhouwer te Hoogstraten
Wim Verhagen, beeldhouwer te Nieuw-Ginneken
Handelend in hun hoedanigheid van beeldhouwers-ontwerpers.
ter andere zijde
Arnold Van Aperen, burgemeester van de stad Hoogstraten
Peter van der Velden , burgemeester van de gemeente Nieuw-Ginneken
Handelend in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van
het Comité "Grensmonument Douanier-Strijbeek" .
waarbij eerstgenoemden zich berei d verkl aren om
voor 31 januari 1991 een idee te leveren voor het
GRENSMONUMENT DOUANIER-STRIJBEEK
staande aan weerszijden van de grens
van voldoende importantie
eerdoende aan de douane van beide naties
waardig voor beide gemeenten
uniek in zijn soort
waar men niet omheen _kan

Het monumen t komt uiteraard pal op de grens te staan in het
in dit kader symbolische Strijbeek, een gehucht dat deels tot
de Nederlandse gemeente Nieuw7Ginneken en deels tot de Belgische gemeente Hoogstraten behoort. "Wij willen dit monument
o n thullen op 22 mei 1992", verte lt burgemeester P. van der
Velden. "1 992 is een belangrijk jaar voor Europa én voor
onze gemeente, want dan bestaat Nie uw-Ginneken precies vijftig jaar".

te onthullen op vrijdag 22 mei 1992.
waarbij laatsgenoemden zich verbinden om
voor l maart 1991 mede te delen of zij het ontwerp aanvaarden
en de opdracht al dan niet ver lenen tegen een taakstellend bedrag .
Opgemaakt te Str ijbee~ op
waarna partijen als vo

J
."

WIM VE?J!AGEN

JEF MARTENS

i

VELDE~
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Samenwerking
Het 'monument moe t ook het b e l ang onderstrepen van de grens overschrijdende same nwe rking . In dit v erband we e s bu r ge meester Va n Ape r e n op d e v e r schill2nd ,-, i.n i+- ' atie v e n di e a l
genomen werden op het vlak van het overleg tussen de gemeentebesture n in verband met rampenbestrijding, optreden van
de politie, de milieuproblematiek en d e culturele samen werking.
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Voor Paul Spapens zou het monument "een symbool kunnen zijn
van een nieuwe tijd zonder grenzen, die de weg vrij maakt
voor de sociale, culturele en economische Europese nabuurschap".
Een Belgische en een Nederlandse beeldhouwer gaan samen
het idee gestalte geven, Wim Verhagen uit Ulvenhout en
Jef Martens van Hoogstraten. "We gaan samen aan de slag",
zei Verhagen, "want straks is de grens weg, maar het beeld
zal blijven~. Naar goede Hoogstraatse tr~ditie pleitte
Jef Martens voor een grootse aanpak in dit landelijk stukje
niemandslandf "want het moet ook een ode zijn aan en een
symbool voor de vereniging en de vriendschap in een Europa
zonder grenzen".
Tot slot van deze bijeenkomst aan de grens werd een opdrachtovereenkomst ondertekend door beide kunstenaars en burgemeesters. De afgevaardigden van de Belgische en Nederlandse
douanen, de twee gemeenten, de heemkundekringen van NieuwGinneken en Hoogstaten, de twee kunstenaars en jounalist
Paul Spapens ontvingen nog een kleurrijke diepdrukets van
Lieve Boeykens, lerares aan het Instituut voor Kreatieve
Opvoeding in Hoogstraten.
1,2 miljoen
De kosten van het grens- en douanemonument worden geraamd
op 1,2 miljoen fr. (f 65.000,--). Voor de eventuele bijkomende kosten, o . a. administratief en organisatorisch,
voorziet men nog een reserve van ongeveer 300.000 fr. (17.000,--)
Beide gemeentebesturen gaan nu op zoek naar "milde gevers".
Nieuw-Ginneken rekent vooral op subsidies vanwege de
ministeries van Financiën en Cultuur, de povincie en de
Kamer van Koophandel. Hoogstraten hoopt op een redelijke
sponsoring vanuit het bedrijfsleven, o.a. vanwege de
"grensbedrijven" en de transport ondermeningen.
De fanfare van de Belgische douanen heeft al toegezegd
om op 22 mei 1992 de feestelijke noten te komen blazen
"ter ere van de Belgische douaniers en de Nederlandse
doewanjees".
Uit : Gazet van Antwerpen 14 december 1990 .

Ulvenhout, 23 januari 1991
Geachte redactie,
Met veel plezier lees ik uw tweemaandelijks periodiek
"De Brieven van Paulus".
Zondags 's avonds, zo na Studio Sport, zijn het excellente
momenten om kennis te nemen van de wetenswaardigheden van
het plaatselijk heem,
In Brieven 82 doet Kees Leijten op bladz. 74 overkomen als
zou de gemeente Nieuw-Ginneken onvoldoende allert zijn op de
mogelijkheden om bij restauraties gebruik te maken van een
voorfinancieringsvorm.
Hij doet zelfs voorkomen dat daar waar Breda een overeenkomst
op dit terrein gesloten heeft met het Nationaal Restauratiefonds, een annexatie door Breda voor Nieuw-Ginneken uitkomst
zou bieden.
Beste Kees, nu moet mij toch wat van het hart. Het sluiten van
een overeenkomst met het Nationaal Restauratiefonds vloeit
voort uit de in 1988 inwerkinggetreden nieuwe monumentenwetgeving. Niets nieuws dus wat Breda doet, want ook de eigenaren van monumenten in Nieuw-Ginneken die, vooruitlopend
op het tijdstip van uitvoering opgenomen in het restauratieprogramma, met de restauratie een aanvang willen nemen, kunnen aan het Nationaal Restauratiefonds een verzoek doen om
het rijksaandeel in de restauratiekosten tijdelijk voor te
financieren. Dus Kees, wat dit betreft zit Nieuw-Ginneken
echt niet te wachten op een annexatie van Breda.
Voor de volledigheid dan toch nog het volgende.
Nog lang voordat Breda dacht aan monumentenzorg en nog bezig
was met kaalslag in de binnenstad en rond de haven, kende
Nieuw-Ginneken uit eigen middelen reeds een voorfinancieringsen een eigen subsidievorm.
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Te noemen zijn de restauraties van de kapellen in Galder en
Strijbeek in het begin van de jaren zeventig, de restat:..raties
van de molen in Ulvenhout en Bavel respectievelijk in 1977
en 1998'°, de bijdrage aan de restauraties van de kerken in
Ulvenhout en zoals uit het raadsbesluit van 22 januari jl.
gebleken is nu ook in Bavel.
Kees het zou Breda sieren wanneer deze gemeente haar monumentenzorg zou afstemmen op Nieuw-Ginneken dan zouden we
zeker de affaire Kennedylaan/Sophiastraat niet gekend hebben.
Met de hartelijke groeten,

Sjef Coppens,
't Hofflandt 1,
Ulvenhout.

Beste Sjef,
Uit de publicaties in het dagblad "De Stem" maakte ik op,
dat Breda een unieke overeenkomst gesloten had, die voor
onze gemeente niet zou gelden,
Uit de informatie in bovenstaande brief en uit een reactie
van het Nationaal Restauratiefonds op ons artikel (B , v,P,
wordt goed gelezen!) werd de uiteenzetting van jou bevestigd.
Gelukki.g dat onze gemeente een beter monumentenbeleid voert
dan Breda,
We weten dat al lang!
Denk b . v, maar aan de kerken, de molen en de haven van Breda
De laatste alinea van bovenstaande brief is mij uit
het hart gegrepen.
En Sjef jij weet ook wel dat ik een van de zeer grote
tegens tanders ben van annexatie ' van 'n gezonde gemeente
als de onze .
Dat had je overigens ook kunnen lezen in ons tijdschrift
(B.v . P , 82 pag . 59 regel 1 en op pag . 60 regel 1-4),

Kees Leijten.

IN NIEUW-GINNEKEN (1)
door Jan van der V\esterlaken

M)NUMENI'EN

De O.L. Vrouw ten Hemelopneming Kerk in Bavel
Historisch overzicht
Het kerkgebouw dat nu aan de Brigidastraat nr. 1 staat is
het vijfde gebouw waarin in de loop van de tijd de katholieke eredienst in Bavel werd gehouden.
In de veertiende eeuw moet er al een gebouw gestaan hebben
bij de kruising van Kluisstraat en de Dorstseweg.
In 1484 is deze kerk afgebrand en werd de nieuwe Brigidakerk gebouwd .aan de Kerkstraat waar nu nog het kerkhof
gelegen is.
Op de plaats waar de oude toren gestaan heeft, staat nu
het dodenhuisje.
Bij de Vrede van Munster in 1648 moest de kerk afgestaan
worden aan de hervormden en mochten de katholieken van
Bavel de mis gaan bijwonen in een van de vertrekken van
het kasteel Ypelaar, Later wordt op het gebied van het
kasteel Ypelaar een kerkschuur gebouwd.
Na een meningsverschil over huur en onderhoud bouwt men
een nieuwe kerkschuur op de plaats waar nu het H. Hartbeeld staat.
Pas in 1809 krijgen de katholieken hun oude Brigidakerk
terug.
Op het eind van de negentiende eeuw werd de kerk te klein
voor de steeds groeiende parochie en besloot men een
nieuwe kerk te bouwen . naar een ontwerp van de architekt
J. van Langelaar, een leerling van de beroemde architekt
Cuypers.
Neogotiek
De nieuwe kerk werd gebouwd in de neogotische bouwstijl,
een stijl, die in die tijd veel voorkwam, naar het voorbeeld van de grote kathedralen in de middeleeuwen.
Op 23 mei 1887 werd de kerk ingewijd. De bouwkosten waren
f 66.768,-- en dat is aanzienlijk minder dan de totale
restauratiekosten . honderd jaar later.
Eén van de bouwprincipen van Pierre Cuypers was: Iedere
vorm die niet voorkomt uit de constructie dient vermeden
te worden.
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Bouwtekening Ao 1888 van de huid ige kerk
in Bavel

Geen gewelf van hout en p l e i sterwerk maar i n steen.
Ook alle zuilen moesten van s t een zijn . Alle s we rd uit
eerl ij ke baksteen gemetse ld. Er werd ook weer gebruik
gemaakt van oude symbolen. De kerk had de vorm van een
kruis. Het priesterkoor wees naar h et oosten. De hoofdi ngang met d e toren op het westen ·.
De Bavelse kerk heeft een hoge midd enbeuk en twee lage
zijbeuken . De beuken z ij n gescheiden door pijlers met
daar tegenaan dunne pi l aar tj es , die met bladwerk vers i erde kapitelen dragen .
Het gewelf bestaat uit geme t selde kruisribgewelven.
De druk van het gewe lf wordt v i a de ribben naar de
zware pilaren overgebrac ht, zodat de muren niet zwaar
hoeven te zijn .en dus van hoge ramen konden worden
voorzien.

11;
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De kerk is geheel opgetrokken uit Hollandse baksteen
versierd met natuurstenen banden, kap·i telen, raamdorpe ls, enz.
Dak en torenspits zijn gedekt met leien.
De kerk was ingedeeld in een vrouwenkant (links) en een mannenkant (rechts), want zo hadden Maria en J ohannes onder het
kruis gestaan. Daarom liggen ook de Mari akapel en de doopkapel
links en de Jozefkapel rechts.
Klok
In de toren hangt de oude Brigidaklok die afkomstig is uit de
oudste kerk van Bavel, die aan de Dorstseweg gestaan moet
hebben.
De klok draagt het opschrift:
Mijn naam is Brigida. In het jaar onzes Heren 1463 hebben
Johannes en Wilhelmus Hoerken mij gemaakt .
Deze klok heeft in z ijn meer dan 500-jarig bestaan al vele
rampen overleefd _
Zoals de brand van 1484 waarbi j de oude Brigidakerk is afgebrand en de Tweede wereldoorlog.

Op 12 februari 194 3 werd de o ude klok uit de toren gehaald
samen met de twee andere klokken om voor oorlogsdoeleinden
te worden omgesmolten.
vanwege zijn historische waarde is de Brigidaklok toch nog
gered kunnen worden en werd na de bevrijding nog in Tilburg aangetroffen. Het eveneens geroofde Angelusklokje
werd na de oorlog in Vessem teruggevonden.
Op 5 februari 1945 kwam de oudste Bavelse klok weer thuis.
De klok heeft een doorsnede van 1 meter en een gewicht van
620 kilo. Het Angelusklokje heeft een doorsnede van 50
centimeter en een gewicht van 80 kilo.
In 1950 werd een derde nieuwe klok geplaatst met een diameter van 11 8 cm e n een gewicht van 1100 kg.
Zo kunnen we in Bavel genieten van de harmonie die er tussen
oud en nieuw kan bestaan.
Orgel
Het orge l in de k erk is zeker ook het vermelden waard.
In het midden van de vorige eeuw werd dit fraaie instrument gebouwd door de Mech else orgelbouwer F. Loret.

Kerk in 1809 naar een tekening in het
schetsenboek van Hendrik Verhees.
Heruitgave Den Bosch 1975
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De St . Brigida of oude torenkerk (1484-1888), t eke ning C.D.Bakker in
"Geschiedeni s der Gemeente Ginneken en Bavel" 1941, Merkelbach en Hallema.
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Het had twee klavieren met een "aangehangen" pedaal
d.w.z. dat het geen eigen registers had.
Het orgel verhuisde van de oude naar nieuwe kerk in 1887.
In 1940 en 1968 onderging het nu bijna 150 jaar oude orgel
een grote uitbreidings- en renovatiebeurt.
Het is een prima orgel dat terecht een ereplaats inneemt
in de kerk.
Naam
Sint Brigida is van oudsher de heilige die aangeroepen
werd bij ziekten bij het hoornvee.
Zij leefde in de zesde eeuw en overleed in Ierland.
Aan haar werd de oudste kapel of kerk van Bavel toegewijd.
Na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in Nederland
in 1853 blijven de oude parochiegrenzen in Bavel praktisch
gehandhaafd. Naast de H. Brigida krijgt de parochie in
1855 als eerste patrones Onze Lieve Vrouw.
De kerk wordt dan de O.L. vrouw ten Hemelopneming genoemd.
In sommige documenten wordt de kerk ook wel Maria Hemelvaart
genG>emd.
Restauratie
Dit jaar zal met een totale restauratie van de kerk begonnen
worden ..
Het vernieuwen van het voegwerk, het restaureren van de glas
in loodramen, het houtwerk vernieuwen aan toren en goten,
het leiwerk, het lood- en zinkwerk en tenslotte het schilderwerk zijn de grootste kosten, die bij elkaar 1 miljoen
gulden bedragen en waaraan de Gemeente Nieuw-Ginneken,
Monumentenzorg en het kerkbestuur van de Bavelse Maria ten
Hemelopneming parochie ieder een deel gaan bijdragen.
Ook de gemeenschap Bavel zal gevraagd worden een deel van
de kosten te dragen door deel te nemen aan een grootscheepse
loterij.
Ieder, die het de moeite waard vindt om dit statige monument, dat zijn contouren trots de lucht in ste.ekt en al
van verre zichtbaar is, voor Bavel te bewaren kan zijn
steentje ruimschoots bijdragen.

Bronnen· Dr. C S . M. Rademaker ss . cc,: Kerken in Bavel 1987.
Heemkundekring Paulus van Daesdonck· Monumentenboekje 1975,
Gemeente Nieuw-Ginneken· Gemeente Nw.-Ginneken in
verleden en heden 1987.
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KRONIEK UIT HET
LAND VAN PAULUS

•

KRONIEK UIT HEI' LAND VAN PAULUS (4)
samengesteld door Jan Grauwwa.ns
JULI 1990
7

Fok en Controlevereniging Ulvenhout/Galder bestaat
75 jaar.

8

Jan Monden uit Bavel neemt na 24 jaar het Bavels
gemengd koor te hebben gedirigeerd afscheid.
Hij wordt pauselijk onderscheiden.

11

Gouden bruiloft Van den Bogaert-Baars te Galder.

15

Diamanten bruiloft van Loon-Bastiaansen te Ulvenhout.

18

Wielergala in Ulvenhout.

. AUGUSTUS
8

Heemkamp van Brabants heem te Rijsbergen.
Op vrijdag 10 augustus fietsen de 195 deelnemers
naar Meerseldreef en larigs de Mark terug naar
Rijsbergen. Elf leden van Paulus namen ook deel
aan dit jaarlijks evenement.

17

Aanvang van een maand feestelijkheden en festiviteiten bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
Ulvenhoutse voetbalvereniging U.V.V. 40.

21

Gouden bruiloft

22

Burgemeester Ed Nijpels van Breda ontvangt uit handen van de vice-voorzitter van Eaulus Kees Leijten
het eerste boekje over het leven en werken van houtvester van Schermbeek. Het tweede exemplaar kreeg
wethouder Jan van der Westerlaken.

23

Het bekende 95 jaar oude Mariabeeld in de tuin van
de paters te Meersel-Dreef wordt door een 23-jarige
gestoorde Rijsbergenaar naar beneden gegooid en valt
in duizend stukken uit elkaar.

23

In de zware mist vele kopstaartbotsingen op de A 58.
Door vele files is het knooppunt Galder bijna de gehele dag gestremd.

Vergou~en-v.d.

Broek te Ulvenhout.
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SEPTEMBER

6

Prins Bernhard bezoekt Ulvenhout. Op uitnodiging van
het gemeentebestuur houdt de reünievereniging van oudstafmedewerkers van de prins hun jaarlijkse bijeenkomst
op landgoed Anneville.

7

Ir. Henk Mulder opent in Paulus' Museum de tentoonstelling over Kerststallen.

9

Gouden bruidspaar Snoeys-Beterams te Ulvenhout.

Vi ering van het 15 jaar be s ta an van openbare s c hoo l
"De Klokkebei ".
1-2

125 jaar bestaan van de molen in Bavel.
Dit wordt op uitbundige wijze gevierd .

1-2

Vloo i enmarkt te Ul venho ut.

3

De Ul venhoutselaan wordt voor drie maande n afgesloten.
Breda ligt nu ver weg .

10

"Valkrust" aan de Ulvenhoutselaan na brandstichting
uitgebrand.

4

Mi eke He rmus -v . d. Kar begraven . Ze wa s j aren l ang a kti ef
in di verse k erk elij k e en maatschappelijke o rganisatie s
in onze gemeente.

15

De Milieuwerkgroep Nieuw-Ginneken op bezoek bij
kamerlid Dees.

8

Open Mon ume nt endag . Ve len fietsen met Paulus langs onze
Monume nten.

NOVEMBER

13

De boerderij comm i ssie van Brabants Heem vergadert
' s morgens op ons gemeen teh ui s e n i s die middag d e
gast van het gemeentebestuur.

15

Heemkundekring uit Thorn bezoekt het l a nd van Paulu s .

15

Opening e xposit i e van Theke den Ridd er in he t gemeentehu i s .

16

Zilvere n erelegpenning van de gemeente Ni e uw- Gi nne ken
voor mevr. Roovers - van Goo l wegens ha ar verd i e n s ten voo r
d e spast i-fiet sdag .

16

Donateurs concert van het Gemengd Koor Ul venhout in de
h al van het gemee ntehuis .

17

Jaa r ve rgaderin g van Paulu s .
De Bergenopzoomse g r oep Clasi s treedt op .

21

Heropening verbou wde/vernieuwde ling er i eza ak van Ge s t e l
in d e Dorps tra at .

21

Bu rgemeester Van der Veld e n ope nt d e nieuwbouw van het
Koetshui s in Bavel .

22

U.V.V. - 40 viert zijn goud e n bestaa n sfeest .

OKTOBER
5

Hero p e n i ng RABO Bank Ulv e nh o ut .

5

Kees Sprange r s i s 40 jaar lid va n de E .H.B . O . in
Ul venh o ut . Hij word t o nde rsc he iden met het gouden
bond s i ns i g ne.

5

Lu c htma c htk a p e l g eeft c o n c ert op J eugdland .

2

In het Koets huis van Anneville wordt het eers te huwelijk
vo ltrokk en . E. e . a . i n ve rband met verbouwing van het
gemeentehu i s . Het bru i dspaar Dekkers -Jansen uit Bave l
va lt de eer te beurt .
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DECEMBER
2

Sint Nicolaas bezoekt Galder/Strijbeek.

7

De directeur van de RABO bank Ginneken de heer Frans
van Oosterwij ck neemt afscheid . Voor zijn vele diensten,
ook op maatschappelijk gebied, ontvangt hij de goud~n
medaille in de orde van Oranje Nassau.
De gemeente Nieuw-Ginneken eert hem met de zilveren
ere legpenning.

7

Moveo Zuid-Nederland. Meer ontspanning voor ernstige
oorlogsinvaliden, komen bijeen in Zaal De Harmonie.
Dit op uitnodiging van het gemeentebestuur. De cabaretgroep "Klank en vreugd" uit Bavel luistert deze
bijeenkomst muzikaal op .

10

De eerste sneeuw valt.

12

De gemeenten Hoogstraten en Ni e uw-Ginneken presenteren
een plan voor het oprichten van een douanemonumen~ te
Strijbeek in 1992 .

Zwaar ongeluk op RW 58 ter hoogte van Prin cenhage ,
ten gevolge van dichte mist . 8 doden en 27 zwaar
gewonden .

18

Gouden bruidspaar Antoni s sen-Martens te Ulvenhout.

21

De buitenkerststallen in Ulvenhout en Bavel worden
ingericht.

Go~den

26

Seniorenraad Nieuw-Ginneken organiseert Kerstmiddag
in de Pekhoe ve voor ouderen .

26

Playbackfesti val in het Karrewiel te Bavel.

Kozakken in Bavel tijdens revueavond

f"!:o Jac
6

7

En x

bruidspaar Vermeer-Ekering uit Ulvenhout.

10

Begin van de bonte avonden in Bavel.

10

20 jaar vogeltentoonstellingen in Galder.

11

Gouden feest van het St. Jacobskoor te Galder.
Wim Willemsen ontvangt zilveren eremedaille van
Gregorius. Hij is 25 jaar dirigent . Jan van der
Velden en Jan van Loon werden in de bloemetjes
gezet voor hun 50 jaar lidmaatschap.
Paulus was er bij met een expositie van religieuze
voorwerpen .

11

Opening van het nieuwe clubhuis voor de schutterijen
in Bavel. Burgemeester P. van der Velde n en Jacques
van Gils uit Bavel lossen het eerste schot.

12

J eanne Gommers uit Strijbeek ontvangt de zilveren
krab . Een onderscheiding voor mensen met grote verdiensten voor het werk van de kankerbestri j ding .

14

Dr . Roger van Laere uit Liempde houdt voor Paulus
een boeiende lezing over oude gebruiken onder de
titel "Van Palmbos naar 't Strooike".
De Fazanterie was " afgeladen" vol.

l
Frans van Genuchten van de Milieu-werkgroep Nieuw Ginneken overhandigt een fotoreportage aan het
VVD-kamerlid Dick Dees ,
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KOPPERMAANDAGPRENI' 1991 (11)
door Kees Leijten.

KOPPERMAANDAG
De oudste berichten over de Koppermaandag dateren al uit de eerste helft
van de 15e eeuw, dus van vöè>r de uitvinding van de boekdrukkunst. Het
ontstaan is vermoedelijk terug te voeren
tot de bloeitijd van de gilden. Het was
toen de gewoonte om de eerste werkdag van de week die op Driekoningen
volgde in "ledigheid en vrolijkheid" door
te brengen. Het was als het ware de afsluiting van het tijdvak der schijnbare
zonstilstand, een tijdvak dat met de
kerstdagen begint en door Driekoningen wordt afgesloten.
bron : K.V.G.O.

Voor de achttiende maal verscheen traditiegetrouw op de
eerste maandag na "dertiendag"(Drie Koningen) de Ko:i:;permaandagprent van het Koninklijk Verbond van Grafische
Ondernemingen (K.V.G.O.).
Ook traditiegetrouw werd de plaat gedrukt .op de pers en
van het Drukkerij•Museum te Etten-Leur, waar Drs. van de
Ven, burgemeester van Etten-Leur, maar voor ons NieuwGinnekenaren geen onbekende, het eerste exemplaar in
ontvangst nam.
De plaat is deze keer geen copy van een oude plaat, maar
een ontwerp van Marj an van de Vrie (1966), die als medewerkster verbonden is aan het Grafisch Historisch Centrum
te Etten-Leur.
De plaat wil een eerbetoon zijn aan de "Bok", de werktafel
van de zetter, die met het verdwijnen van de losse letters
ook verdween.
Een gedichtje op de plaat luidt:
Vijf eeuwen werd de loden letter
Met zorg gezet door de zetter
Het lood verdween
De bok ging heen .
De plaat is gedrukt in pasteltinten.
zoals het destijds de gewoonte was is het ee n stukje creativiteit van de maker, die zijn prent aanbood op Koppermaandag.
Persoonlijk vind ik hem minder geslaagd, maar daar mag
ieder anders over denken.

* Zie "Koppermaandag", 10 artikelen van mijn hand in
B,v,P,
29,31,36,41,51,58 . 63,68,73,78,

WI E ZIJN DIT? (1)
door Kees Ieijten.
I n h et foto - a r c hief van Paulus een aantal g roepsfoto ' s ,
voora l klassefoto ' s , waarvan we n i e t weten wi e er op
staa n .
In deel 44 v a n ons tijd sch rift public e e rden we reeds
drie groe p fo t o ' s uit Gald e r.
De z e f o t o u i t 192 7 i s ons nog ni e t g e h eel duideli j k.
Weet U wi e e r a lle maal op d eze fot o staan va n 2 4 me i
1927?
De foto i s bijna 64 jaar o ud.
De 36 kinderen kunn e n al len nog le ven
Wi e z ij n het?

Graag ontvangen we op ons redaktie - adres Uw r eact ies .
Ge woon op ' n p a piert j e het nummer me t de naam van het
ki nd .
Zet ook Uw e i gen naam op d e br i ef , dan kunnen we U
bel l en i nd i e n we meer informatie wensen .
Elke r e a c t i e is belang r i j k, al k e nt U er maa r één !
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ACHT

SCHUI'I'ERIJEN

125

Interessante tentoonstelling
over Schutterijen

EXPOSEREN

Niet minder dan acht schutterijen exposeren tot en met
de eerste zondag van juli in ons museum.
Naar leeftijd zijn dat:
1851

Handboogschutterij Alliance d'Arnitie

door Ben M3.rtens

Ulvenhout

J. Jansen
Boonakker 10
4851 SB Ulvenhout 076-65.61.00
1866

Bavel

Handboogschutterij Soranus
A. v. Aart Jan Oomenstraat 24
4854 WC Bavel
01613-33.06

1873

Scherpschuttersvereniging St.-Hubertus

Bavel

A.J. v. Loon Tervoortseweg 8
4854 NE Bavel 01613-13.48
1922

Ulvenhout

Kruisboogvereniging Willem Tell
A. van Dorst Witpoel 28
4854 RX Bavel 01613-24.01

1950

Galder

Geweerschutterij St.-Jacob
Jan van Gils Galderseweg 18
4855 AH Galder 076-61.22.44

1970

Koninklijk Erkende Scherpschutterij
Strijbeek

Strijbeek

R. Doove Epelenberg 199b
4817 CE Breda 076-21.72.94
1973

Kruisboogvereniging

Galder

St.-Jacob

Jan van Gils Galderseweg 18
4855 AH Galder 076-61.22.44
1982

Luchtgeweerschuttersvereniging
P.C. Pot Lange Bunder 69
4854 MB Bavel 01613-25.08

Diabolo

Bavel

"

Zoals alle speciale tentoonstellingen die Heemkundekring
Paulus van Daesdonck enkele keren per jaar organiseert,
is ook de nieuwe tentoonstelling over "schutterijen"
van een bijzonderheid, die zeer de moeite van bezoek
waard is. Op zondag 3 februari om 14 . 00 uur vond de
officiële opening plaats in het museum aan de Pennendij k.
Jong en oud
Af en toe lees en hoor je in Nieuw-Ginneken wel eens iets
over een hand- of kruisboogvereniging of schutterij.
Maar t och sta je er van te kijken dat onze gemeente anno
1991 maar liefst acht van dit soort vereniginge n telt.
Oude schutterijen met een zeer eerbiedwaard ige leeft i jd,
maar ook betrekkelijk jonge verenigingen. Deze sport
leeft, hetgeen niet alles te maken heeft met een stukje
Brabantse historie, maar veel zegt over de mens die het
beoefen t.
Vanaf zondag 3 februari is het mogelijk om een overzich t
te verkr i jgen van de schutterijen, maar ook inzicht te
verwerven in de diepere achtergronden va n deze sport.
Historie
Maar liefst 8 verenigingen hebben zich volop ingespannen
om hun trofeeën, geweren en aanverwante artikelen ten
toon te stellen. "Sommige bestuursleden hebben zich
wezenloos gepoetst aan al die meda illes, die hun schutter ij in de l oop der lange j aren hebben verworven,
"aldus de vice-voorzitter van de Heemkundekring Kees
Leijten.
De oudste schutterij is die van de ha ndboog , de Ulve n houtse Alliance d'Amitie, die in 185 1 is opgericht .
Naast hun indrukwekkende prijzenkast die staat opgesteld,
is er voo r de fijnproevers een oud wedst rijdreglement
te z i en uit 1885 en een huishoudelijk reg lement uit
1876. Dat deze schutterij nog steeds springlevend is en
hoog scoort getuigt wel de grote foto, die aan de wand
hangt van de Nederlandse jeugdkampioen 1990 Frank Jan sen
uit Ulvenhout . Een s chutterij, die het bewaren van haar
historie h oog in het vaandel heeft staan, want in een
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glazen vitrine staat als een pronkjuweel een konings kroo n, die in het verleden is v e rvaardigd en ges c honken
door J. van der Goorbergen.
Uit Bavel is er een oude vertegenwoordigQng van handboo gvereniging Sora nus uit Bavel, die is opgericht in
186 6 . Indrukwekkend is de o ude mahonie houten prijzenkast, die tal van medailles herbergt en met s ierlijke
letters duidt op een o ntstaan als "handboogs c huttersvere niging". Even verderop ligt in de vitrine een
koninklijke erkenning uit 1974 , Niet bepaald van
oude datum, maar dat kan we l gezegd wo rden van een
oud manuscript, waaruit blijkt dat de eerste prijs van
een jubile umconc o urs aan h e n is aangeboden door Jhr.
Mr.Th.E. Serraris, de toenmalige burgemeester van de
gemeente Ginneken en Ba v e l.
Attributen
Een andere s c hutt e rij met een groot historisch verleden
is ongetwijfeld ook de scherpschuttersvereniging St. Hubertus uit Bavel, die in 1873 is opgericht.
Op een aardige manier weet deze vereniging door het ten
toon stellen van diverse gebruiksvoorwerpen aan te geven
dat in de loop der jaren het kogelgieten en het hebben
van een kruidenzakje onontbeerlijke attributen waren
voo r het beoefenen van d e s c hiet s po r t.
Het beeld van de huidige tento onstelling beperkt zic h
o v erigens niet alleen tot prijzenkasten, stichtingsakten, reglementen en bekers. Breeds c halig wordt ook
aandacht besteed aa n de v ers c hi l lende soorten b o gen, die
ten t oon ge ste ld staan , Bogen wa a r me nigeen tot nu t o e
nimmer van geho ord (behalve mi ssc hien de fervente puzzela a rs.). Zo zijn er b o gen als Turks e e ik, twee- e n drie l a tten boog, stalenbo og, een fib er-glasboog en een c omp os itieboog met stabilisat o r. v oo rt s hangt als stille
g e tuige aan v e rv logen tijden nog een gild etrom a a n de
wa nd.
Aa n d e muur ook fr a aie krui sbog e n.
Aa n da c ht
Van r ecent e r d a tum v an opric htin g zijn e r ook d e krui sboogs c h utterij St. Ja cob uit Ga l d er , ge wee r sc hut t ersvere ni g ing u it Galder, k r uisboog ve r e n i g i ng Willem Tel l
uit Ul v enhou t , sch e rps c hutter svereni g ing Strijbeek e n
l uc htgeweer sc hu ttersve r en i g i ng "Di abo l o " ui t Bave l,
welk e l a at s t e met ha ar op r i c h t ing in 1982 t o t d e
j o n g st e t e lg g e r eken d mag wo r de n . Alle n ge tuige n in
deze t e ntoonste lling op ee n overz i c hte lijke ma ni e r va n

r"l-v Jr:u: Ectx
hun sport, die niet altijd in het middelpunt van de
belangs telling st a at. Vandaar dat het een g oede keus
van Paulus is geweest om juist aan deze verenigingen
door middel van een t e nto onstelling aandacht te beste den.
Kortom, alleszins de moeite van een bezoek aan het
museum van Paulus van Daesdonck aan de Pennendijk
waard, hetgeen kan gebeuren vanaf zondag 3 februari
om twee uur.

Uit : Weekblad Nieuw - Ginneken30 januari 1991.
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DAAR KCMEN DE SCHUTI'ERS

FDLKLORE (2)
door A.J. v. Eyl-v.d. Klashorst

door Jan Soeterboek
Daar komen de schutters
daar komen ze aan,
de mannekesputters
zeer welgedaan
wat hebben z'n branie
wat hebben z'n lef
dat komt van de pilskes
en 't plichtsbesef,

De ma~nen van Bavel
en Ulvenhout
die eten hun eikes
met heel veel zout
En als ze gaan schieten
dan hebben ze lol,
na afloop dan gieten
ze zich eens vol.

De mannen van Bavel
en Ulvenhout
die wonnen veel zilver
en ook wel goud
'n kast vol medailles
hangt in 't café
ze zijn van Soranus
en d'Amitié.

De vrouwen van Bavel
en Ulvenhout
die zagen de planken
van eikenhout
Ze stoppen die schutters
vlug in hun bed,
en dan is 't over
met de pret.

Frank Janssen schiet de tentoonstelling open,

/•l-o Jo.<

Z~>.:

Een magisch woord dat vooral in deze tijd, de tijd van de
interesse voor het heem-behoud, volop in de belangstelling
staat.
Het is het totaal van gebruiken in de woongemeenschappen,
en dat zijn er vele. Ze veranderen vaak, ze zijn veelzijdig,
en ... ze raken verloren, en dat is erg. Sommige folkloristische gebruiken, of overblijfselen ervan, kunnen landelijk
genoemd worden, andere versch ; llen per provincie of woonplaats.
Naarmate een leef -gemee nschap kleiner is, zijn er vaak meer
verschillende en doelgerichte folkloristische gebruiken.
We vinden ze op allerlei gebied: religie, huwelijk, dood,
arbeid, spel, dans, klederdracht en ga zo maar door.
Een wetenschappelijke benadering zou te omvangrijk zijn,
maar ik zou enkele typische voorbeelden van folklore kunnen
noemen en hopen dat ze u bekend zijn uit onze naaste omgeving. Is dit niet het geval, dan is het voor heemliefhebbers altijd interessant, kennis te nemen van de gewoontes in een ander heem.
Denk eens aan Driekoningen zingen, compleet met oude liedjes, of Sinterklaas, die overigens al aardig vervangen wordt
door het Kerstkind onder de Duitse invloed van Weihnachten
en het Engelse Christmas-feest.
Of Allerzielen en Allerheiligen het " pasjonkelen" (portugioncula) d.w.z. telkens in de kerk drie onze Vaders en drie
Weesgegroeten bidden, en "Eer aan de Vader" dan weer de kerk
uit tot het kerkportaal buiten en er weer in.
Je kon voor elke keer een volle aflaat verdienen voor een
zieltje in het vagevuur.
Ook luilak was en is nog hier en daar bekend, en niet te vergeten het Nieuwiaar zingen. Zo'n 100 jaar geleden gingen de
kinderen in Arnhem huis aan huis Nieuwjaar wensen en kregen
ze niets dan zongen ze:
Zalig Nieuwjaar, een kop met haar
Een kont met veren, dan kun je
plukken leren.
Vrij bekend zij n ook de feestbomen, als Palmpaas, de Pinksterboom of Kalemei die op Schiermonnikoog wordt opgericht, de
oogst me i als de laatste voer hooi i s binnengehaald, de bouwmei, ook wel richtmei genoemd, als het h oogste punt van het
dak van een nieuwbouw berei kt wordt, tegenwoordig vaak vervangen door een vlag(jammer).

Verder nog de Liefdemei of Bruidsmei, en de niet veel voorkoMende grafmei. Bij de rechtspraak zag men vroeger de oude
schandpalen, nu meestal verdwenen, en hier en daar gelukkig
nog een goed geconserveerde heksenwaag .
Bij een huwelijk zijn de folkloristische gebruiken in ons
land vaak voor een groot deel op hetzelfde neerkomend, de
jongelui uit de buurt maken het huis van het bruidspaar
mee in orde. Ze worden hiervoor niet betaald, het is een
onderdeel van de "burenplicht" die hier en daar nog voorkomt. Wel krijgen de hulpen een feest aangeboden, en als dat
tegenvalt, wordt het bruidspaar ook gelijk "en plein public"
afgestraft, doordat b.v. de kafwagen meerijdt in de bruidsstoet en zijn inhoud rijkelijk uitstrooit over de straat.
Een ander voorbeeld: In Klein Zundert was het gebruikelijk:
"Kindje versieren", als klein kindje of schoolkameraadje
stierf.
De kinderen uit "het gebuurt" kwamen het speelgenootje, als
het in de kist lag, met kransies en bosjes bloemen tooien,
en ze vonden dat heel gewoon, ze waren zó al heel vroeg
vertrouwd met de dood.
Bij de geboorte van een baby staat vaak een imitatie ooievaar bij de voordeur, vaak met een kaart om zijn nek met de
naam van de pasgeborene.
Rond Genemuiden is een heel apart gebruik. Alle boerderijen
hebben hagen om huis en tuin. Daar zijn nog steeds mensen
die rollen vol, honderden meters, eigengeweven linnen in
de kast hebben en een dochter die trouwt, krijgt daar een
deel van mee in haar uitzet.
Maar dat linnen mag niet geel worden van het liggen en
ieder jaar wordt de hele voorraad gewassen en "gebleekt"
op de hagen, want linnen mag niet met bleekwater gebleekt
worden, dan rot het zó weg.
Voor die grote hoeveelheden zijn natuurlijk veel hagen
nodig en in een gebuurt gaat dat op toerbeurt. Wie dit
jaar het laatst aan de beurt is, is het volgende jaar
nummer 1, dat schuift steeds op.
We hebben dat jaren geleden zelf gezien, zijn er speciaal
voor gaan kijken en het was heel bijzonder.
Bij veel dorpen is nog een z.g. "allemande" of meent, voor
iedereen, b.v. een stuk wei, bos, veen, heide enz.
Op de meent heeft iedereen het recht, zijn vee op dat stuk
grond te drijven na het oogsten. Zo'n meent wordt ook wel
een "overal" genoemd.
Een oud spreekwoord zegt: "Na Sint Gal lopen de schapen overal".
De afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden hebben altijd een
uitgebreide burenplicht gehad, b.v. in het eigen gebuurt wordt
een dode afgelegd door de buurtgenoten en ook een bruiloft

verzorgd, zoals in Giethoorn, waarbij het bruidspaar met de
auto (de mooiste van het dorp) van de punter-aanlegplaats naar
stadhuis en kerk wordt gereden .
Met de punters uit de buurtschap worden alle bruiloftsgangers
vervoerd, maar ook bij een begrafenis de overledene, familieleden en buren.
Het kwam in het hele land voor, dat, wanneer iemand zwaar ziek
was, de buren ervoor zorgden, dat voor zijn huis een dikke laag
zand werd gestrooid, om het geluid van rijtuigen en boerenkarren
te dempen.
Bij een overlijden werden in het sterfhuis en bij de naaste
buren, maar ook bij de familieleden, al woonden ze verder weg,
de gordijnen gesloten tot na de begrafenis en voor de spiegels
in het sterfhuis werd een laken gehangen.
De koetsier van de lijkkoets zorgde er altijd voor, dat hij een
tak van de vlierboom gebruikte als zweep, om kwade geesten te
weren.
Ook bij de arbeid werden vaak bepaalde liederen gezongen, want
er werd dan harder gewerkt (denk aan de tegenwoordige arbeidsvi taminen).
Zo kennen we oogstliederen, dorsliederen, maar ook de kantklosliederen, waarbij op de maat geklost moest worden.
In veel oude steden, die stadsmuren hadden, werden de stadspoorten om 8 uur 's avonds gesloten. Op veel plaatsen stond
bij iedere stadspoort op een kwartier tot een half uur gaans
van de poort een hutje met enkele _strobalen als slaapplaats.
Kwam je bij een stad of stadje, dan luidde een kwartier of
een half uur voor 8 uur (naargelang de stadsvoorschriften)
de klok van het stadhuis.
Was je het hutje voorbij, dan kon je nog door de poort, maar
was je nog niet bij het huisje, dan kon je beter daar overnachten.
In Bolsward b.v. luidt de stadhuisklok nog iedere avond,
zomer en winter. Het heette daar "huisje te laat''. Het is
nog niet zo lang geleden afgebroken. Het bestaan van deze
"huisjes" is op veel plaatsen bekend, maar wie weet er meer?
Het is folklore van de bovenste plank!
Er zijn nog veel spelliedjes, b.v. bij hinkelen en vooral
bij het touwtje springen, die zijn er nog veel.
De z.g. "sj o - liedjes" werden heel vlug gezongen en de heel
oude waren niet altijd even gekuist, die van meer dan 100 jaar
geleden. Mijn grootmoeder mocht ze al niet meer van haar moeder zingen, maar mijn overgrootmoeder heeft ze stiekem wel
aan mijn moeder en mijn tantes geleerd.
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Twee voorbeelden:
Op de kont van Kaatje
Zat een grote spin
Driemaal rond het gaatje
En de vierde keer d'r in.
En:

Mina Loos, Mina Loos,
Zeven katten in een doos
En de oude, donnerwetter,
Heeft een kont als een trompetter.

Wie het meeste keren het liedje kon uitspringen, en hij "af"
was, had gewonnen.
En tot slot de vele dansliedjes, bekend door de Volksdansen.
Denk maar eens aan de "Zevensprong".
Dit folklore-overzichtje was inderdaad springen van de hak op
de tak, maar het is een klein begin van wat er nog bekend
is van onze folklore.
Wie weet er meer? Zeer benieuwd.
Schrijf zelf 'ns 'n verhaal over de folklore!

THOORNSCHE MARKTPRIJS DER Rcx:;GE (8)
door Kees Leijten
Pachten, renten en cijnsen werden vroeger veelal in
natura voldaan.
In de omgeving van Breda was dat meestal in de vorm van
een of meerdere veertels rogge.
Een veertal is een oude inhoudsmaat.
De Bredase veertel rogge is 86,48 liter.
Karel Leenders publiceerde in nns tijdschrift een overzicht van de oude maten in de gemeente Ginneken c.a. (1):
1 veertel= 86,48 1. rogge= 98,14 1. haver= 83,77 1. zout
Vele landerijen in onze gemeente Ginneken en Bavel, in
Breda en in de overige dorpen van de Baronie waren in
handen van de abdij van Thorn (2).
De pacht, huur en cijns, die aan Thorn betaald moest worden heette daarom "Thoornsche Marktprijs de rogge".
De oudst bekende vaststelling was in 1535 (3).
Thans dus voor de 456e keer.
De prijs is het gemiddelde van de roggepriJs op twee
dinsdagen vóór en één dinsdag na St. Lucia (13 december).
Na de publicatie van de 450e Marktprijs (1984) deelde het
Bredase gemeentebestuur ons mede dat dit de laatste publicatie was (4). Daar heeft Paulus die taak van het gemeentehuis overgenomen en publiceren wij jaarlijks de officiële
e
prijs, thans voor de 6 keer.
Breda tracht ook de laatste roggerente af te kopen (4).
Niet alleen stenen monumenten, ook tradities worden door
Breda gesloopt .

. Thoornsche Marktprijs der Rogge 1990

· Burgemeester en wethouders van Breda hebb~n besloten
de Thoornsche Marktprijs der Rogge over het Jaar
vast te stellen op f 35, 70 per hectoliter, zijnde f 30, 60 per
Oude Bredase Veertel.
Deze prijs Is gebaseerd op de gemiddelde prijs van rogge
op de twee dinsdagen vóór en de eerste dinsdag ná Sint
Luéia (13 december).
. ..
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Wij bieden ook dit jaar Breda een gratis publicatie aan.
Het is de 456e!
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HERINNERit-GEN (2)
door Jan van Dongen
De Mark is een belangrijke rivier in ons heem.
Meester Jaak Verboven uit Meersel-Dreef beschreef hem als volgt:
ONZE MARK
Lustig kab'lend vloeit zij verder
Kronklend als een gladde slang
Langs haar oevers rond de beemden
Staan de bomen slank en lang
Als 'n heel klein beekje
Dat te Merksplas is ontstaan
Stroomt zij door ons Noordergouwe
Om in ' t Hollands Diep te gaan
Vroeger was zij deels bevaarbaar
Nu dient Zij voor scheepvaart niet
Met haar grillige kronkelingen
Is zij enkel maar een vliet
Soms, in Herfst- en Wintermaanden
Overstroomt zij beemd en wei
Met haar vruchtbaarmakend water
Voor het gras in lentetij
Rustig kab'lend vloeit zij verder
Met haar water helder, rein
Waarin dart'le visjes spelen
Vissen in de Mark, hoe fijn!
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DE MARIAKAPEL AAN DE IDLENSTRAAT
door Henk Mulder
We moeten met zorg omgaan met de monumenten die ons
uit het verleden zijn overgereikt. Vele daarvan dreigen te verdwijnen of hebben hun oorspronkelijke functie
verloren. Van de zusterklooster en de Mariaschool zijn
de gevels behouden, maar er was meer. Een dierenarts
uit vroeger tijden zei het zo: als je Ulvenhout passeert kun je je pet wel in de hand houden.
Eerst moet die af bij de kerk, dan kom je het heilig
hart voorbij, dan aan de andere kant (waar nu d~ garage staat) een groot wegkruis en ten slotte aan de
rand van het dorp de veldkapel nog .
Het was wat teveel van het goede; accenten zijn verlegd. Maar de kapel staat er nog, op de splitsing
van wegen, waar verkeer jachtig voorbijkomt, een
rustplaats in een onrustige wereld.
Hoe het begon
Toen pastoor Vermunt in 1938 zijn priesterjubileum
vierde, bood de familie van Boxel (de boerderij lag
achter de huidige kapel) een stuk grond aan om er
de kapel te bouwen. Er zijn vele die in de loop van
de voorbije halve eeuw er hun zorg aan gegeven hebben. Ze staat er zo ~wetsbaar. Boven Rotterdam s taat op
een hoog gebouw in nac htelijke neonletters: alles
van waarde is weerloos. Vijftig jaar geleden was het
leven, zeker in het schone Ulvenhout, een s tuk rustiger dan nu.

Kabbel rustig, kalmpjes verder

Heiligen in de weersvoorspelling (8)
Dollemaand-Dooimaand-Februari
Sint Blasius (3/2)
Wind en Wasius (waaien)
Buienmaand-Zaaimaand-Maart
Valt er op Anastasia regen (10/3)
Dan ligt er 14 dagen modder op de wegen.

Een houten beeld, afkomstig uit de Mariaschool, was op
de consol gezet, vrijstaand, en niemand haalde het in
zijn roomse h oo fd om het te beschadigen of weg te halen.
Maar de tijden veranderen, kerken gingen overdag op
slot. En zo werd het beeld naar de kerk gehaald, waar het
nog staat in de dagkapel.
Renovaties
volgden elkaar op. Mevr. Wiegersma heeft
rond 1970 de kapel eens een opknapbeurt laten geven.
Een groep Geersbroekers heeft dat een vijf jaar geleden
nóg eens gedaan.
Mariabeeldjes wisselden elkaar af. Ze kwamen en gingen.
Soms werden ze kapot in een tuin gevonden.
Het beste leek de reislustige Maria te verankeren.
De zusters benedi ct inessen uit Breda schonken een
groot veelkleurig b ee ld. Er werd een nieuw plateau
gemetseld waarop het beeld werd vastgezet.
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Op een van mijn laatste omzwervingen in Tirol was ik
in de houtsnijschool van Elbigenalp. Vlak voor de grote
vacantie stopte een leerling met een mariabeeld waaraan hij al weken gewerkt had. Ik kocht het stuk. Een
houtsnijder in het dorp beitelde er voor mij de gezichten van Maria en het Kindje in . Er ontbrak toen
nog van alles: een arm, de kroon, de mantelplooien.
Op Geersbroek werd de rest gebeiteld. Cees Peeters,
een bekwaam en vindingrijk man, leverde in samenwerking met de kunstofspecialist Talboo m de perspex
stolp, Jan de Bont draaide de eiken schijven en zo
staat Maria weer stevig op h 0 ar benen, onder het waakzaam o o g van mevr. Luyk x , die sinds jaar en dag haar
trouwe zorg geeft met bloemen en kaarsen.
Wij allen vertrouwen de kapel weer toe aan de Ulvenhoutse voorbijgangers.

SAGEN EN VOLKSVERTELLIN3EN UIT HET LAND VAN PAULUS (12.)

Verzameld door Jan Bastiaansen.

-

He t

Kape l letje met de boe r derij va n Van Boxel

nog op de achtergrond en de Molenstraat nog
landelijk ,

j~lr:, R.L••.:J'<x- r;~rr.n ·

zo

h ee ft een vr i e nde lijk e madonna h aar kind j e v i er
jaar d e do r pss t r a at in la ten kijke n, t o tda t ... een
vo o rbij ga n ger de ui tgestoken ha nd a l s t e ui t n od i ge n d
opvat te . De arm b r a k af , de hand ve rdween.
In ere her s t e ld
v oo r mij hee ft d e k a p e l ee n bij zondere herinne ring.
In 19 5 0 trok ik me t twe e s tudente n t e voe t n aa r Rome .
We k wa me n van Den Haag e n l i e t e n on z e fi e ts e n ac ht e r
in d e tuin va n d e p as t or i e van de k at h edraa l. We t ro k ~
ken me t a l o nz e b aga ge o p d e r u g , d oo r d e Do r ps t raat .
Bij de bakke r k oc ht e n we n o g een paa r brood j es e n
stopt e n bij d e k apel . Di t beschou wd e n we a l s het s tart punt va n o nze t ocht en s taken er dr i e k aarsen aa n, één
namen s i e d e r v an o n s . We tro kk en d e Strijbeek seweg af
e n zetten on ze gammele tentj es óp bij b oe r Bas ti aanse n
aan ee n zandig s tr a ndj e langs de Mark.
Da t wa s mijn r e l a tie met de k a p el . De k a p e l moe t b l ij v en en daar hoort een ma riabeeld b ij .

In vele vertellingen in het land van Paulus s preekt men
over aardmannetjes, 'n Braandende scheper, 'n zwarte kat e n
een verborge n schat.
Wat hoorde ik daar over?
Aardmann e tjes
In de echo meenden kinderen in Ginneken de stem van aard mannetjes te horen.
Achter het ka s teel Bo uvi g ne zit een kabo uter, die al hun
woorden nazegt, maar hij laat zich nooit zien.
Bráándende scheper
Achter de Strijbeekse heide, dicht in de buurt van de vennen,
langs de Hollands-Belgische grens doolt 's nachts een brandende scheper (herder) rond.
Zwarte kat
Een paar j o nge n s uit Galder (onder Ginneke n) , die op de Dreef
liepen, g o oide n e en z wa rt e kat in het wa ter. Ma a r in plaa ts
d a t het di e r wegli e p v o l gde h e t hen de hele weg over.
Hoe hard ze ook li e p e n z e zagen h aa r s t eed s a cht e r zich met
haar sc hitt e rend e vurige oge n.
Verbo rge n sc h a t
Go udber g h ee t d e h e u ve l r u g di e ac h ter d e v e nne n v an S trijbee k
o prij s t. Da a r li g t op een h ooizo l derdi epte e en sc h a t va n g lins t e r e nd g o ud.
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REGIONAAL NIEUWS, 300 JAAR GELEDEN (4)
door Olrist Buiks
Wolven gedood
Op 22 juni 1704 was Mr. Thomas Tavarras, wonend in Gilze,
met Jan Cornelissen en enkele andere personen in de bossen
van Sr. Johan van de Waeren geweest.
Het gezelschap had daar een jonge reu-wolf "gerooft en gevangen". Van het gemeentebestuur van Ginneken kregen ze
hier een premie van 12 gulden voor. Nu wilden ze met de
gedode wolf, of althans zijn staart, de dorpen in de omtrek afgaan om ook daar premie op te strijken "ende want
tot het roven ende doden vande selve van outs heeft gestaen eene premie opdat diergel verslindende dieren mochten werden vernielt ende uytgeroeyt". R 72,f65v
In datzelfde jaar werd er op Hondsdonk in het ~eerkensbos
doorAdriaen Marten Vrients en Bartholomeus Verhcyden een
jonge teefwolf gedood. Ook zij ontvingen de premie van
f 12,--. 18 juli 1704, R 72,f69.
De wolven laten zich dan enkele jaren achtereen wat moeilijker verschalken. Op 1 juli 1708 lukte het Jan Peters
van Dongen, jager van de graaf van Portland, wonend in
Breda, twee jonge wolven op te sporen en neer te leggen:
"een reu oft manneken, de ander een teeff ofte wijffken".
Totale premie f 25,-- R72, fl41.
De bossen van de familie Van de Waerden waren zeker behoorlijk uitgestrekt en rustig, want wolven schuwen de
nabijheid van de mens.
Op 18 nov. 1709 was het weer zover: Jan Aert Diel~ssen
van Gils, jongeman, had ter plaatse "een oude mannekes
wolff" geschoten "ende dewyle yedere ingesetene ten
p~atten lande grootelycken is geintersseert dat soodanig
verslindende dieren werden geruinneert ende uytgeroeyt,
soo hebben wy onse gewoonlycken premie van 25 guldens
voldaen". R72, f146.
Ook op de Honsdonk verbleven regelmatig wolven, want in
1711 horen we weer van een exemplaar, een wijfje, dat
aldaar levend gevangen werd.
Ditmaal door de bovengenoemde Jan Peters van Dongen
"opsiender van de jaght en jager van Arent Baron van
wassenaer, drossaert der stadt en Baronie" (van baan
veranderd?). R72, f170v
Vooral na de zeer strenge winter van 1709 kwamen veel
wolven uit noordelijke gebieden naar deze contreien.
Ze bleven hier hangen en kwamen tot voortplanting in
a~gelegen bossen.

OOK "NIEUW GELUID" HIS'IDRIE
door Kees Leijten
Na meer dan 35 jaargangen verscheen op Kerstavond 1990
het laatste exemplaar van Nieuw-Geluid. (36e jaargang nr. 30)
vanaf 1955 gleed het door de goede zorgen van Tinus van de
Velden en later Roos-Vissers-van der Velden wekelijks in
onze brievenbus, 50- 52 keer per jaar.
Nieuw-Geluid was jarenlang een handige wegwijzer in Ulvenhout, zoals "Ons Blad" dat in Bavel nog steeds is.
Vele vragen werden beantwoord :
- hoe laat zijn de missen
- wanneer komt de vuilniswagen
- wanneer staat de container voor oud-papier achter
de Mariaschool
- welke vergaderingen zijn er deze week
- welke dokter heeft zondagsdienst
welke dierenarts heeft er dienst
- wanneer is het Wit-Gele kruis geopend
- welke bouwvergunningen zijn verleend
- welke aanvragen liggen er op het gemeentehuis
ter visie
- wat voor nieuws heeft de bibliotheek, de muziekschool, de basisschool, de ouderenvereniging en ga
zo maar door.
ook Paulus van oaesdonck heeft vanaf 1975 regelmatig zijn
berichten doorgegeven aan de lezers van Nieuw-Geluid.
Op de 3e pagina van de omslag was er steeds een weekrooster
met op maandag om 19.00 uur: "redactiebijeenkomst".
wekelijks stond onder het weekrooster een nieuwe "uitspraak".
De laatste uitspraak (16 december 1990) was er een met een
profetische inslag.
"Vrijheid: Een van de dierbaarste bezittingen van de verbeelding".
Nieuw-Geluid heeft ruim 35 jaar in een maatschappelijke
behoefte voorzien. Daarom mogen we dit weekblad niet aan
de vergetelheid prijsgeven.
Reden te me er o m Fr a ns Verschueren, die vele jaren leiding
gaf aan de reda c ti e van Nieuw-Geluid, te vragen in een
laatste "reda c tioneel" verhaal het laatste geluid over dit
tijdschrift te laten h o ren nu Nieuw-Geluid zelf geen
nieuw geluid meer geeft.
Peer van de Sc hra a n s wa a ye, die 30 jaar ge~eden voor het
ee rst zijn fil osof ietje s publiceerde in Nieuw-Geluid wijdt
e r ook n oq ee n qeda c hte aa n.

K~A.J.
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NIEUW-GELUID GEEFT GEEN "NIEUW GELUID" MEER
door Frans Verschueren (oud-redaktielid)
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Terugblik op 35 jaar weekblad Nieuw-Geluid
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Het begin
Door de uitbreiding van Ulvenhout bestond er, begin jaren
vijftig, behoefte bij de jeugdverenigingen zich meer kenbaar te maken bij de Ulvenhoutse bevolking.

" . ...
·.

~~Rk8:8
--~ • \ . . . . ·. .

Op initiatief van Janus Sprangers en Wim van Oosterbosch
werd besloten, nadat pastoor \'ermunt had toegezegd hierin
wekelijks de kerkberichten te zullen plaatsen, een weekblaadje uit te geven.
Als naam werd gekozen voor "Nieuw-Geluid" en de omslag
kreeg de kleur: groen. Van daar ook wel de naam: "het
groene boekje".
Aan statuten of iets derge l ijks op papier werd toen geen
aandacht geschonken. Alles werd in goed vertrouwen mondeling afgesproken. Iedere jeugdverening stortte tien gul- den en l everde een redaktielid.
Er waren zes jeugdveren igingen, dus het startkapitaal bedroeg zestig gulden.
Als Raad van Toezicht werden gevraagd de voorzitters van
de drie standsorganisaties t.w. Sjef Heestermans van de
R.K. Boerenbo nd, Piet van Rijckevorsel van de Katholieke
Arbe iders Beweging K.A.B. en Toon van Geste l van de
Winke liersvereniging. Als geestelijk advise ur werd t oegevoegd kapelaan A. van Ginneken.
Als drukker werd gevonden Henk Oomen, toen gevestigd aan
de Raadhuisstraat in Breda, naderhand verhuisd naar de
Saksen Weimarlaan. (Bij hem en zijn zoons werd NieuwGeluid dus 35 jaar gedrukt ) .
En zo versc h een dus op 1 juni 1955 voor de eerste keer
Nie uw- Geluid.
Op 3 september 1955 werd Galder / Strijbeek opgen omen in
h et verspreid ingsgebied van Nieuw- Geluid.
In h e t voor j aar van 1956 werd getracht om Bavel op te
nemen in het verspreidingsgebied. In Bavel startte men
toen echter ze lf suksesvo l met "Ons Blad".
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Het doel
Zoa l s reeds eerd er gememore e rd was h et d oe l de j e u gdv ere nigingen kenbaar t e make n bij de Ulve nho u tse be volking.
Nadi e n wijzigde dit d oe l enigsz in s . He t werd het b e ste
omsc hreven b i j h et 10- j arig bestaan .
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Toen schreef de redaktie:
Nieuw-Geluid probeert in een behoefte te voorzien;
meer niet, heeft ook niet de pretentie om meer te zijn
en zal die ook nooit krijgen, "alleen maar een schakel",
dat is de bedoeling van ons simpele weekblaadje.
De redaktie
Iedere jeugdvereniging leverde een redaktielid.
De eerste redaktie bestond uit:
Janus Sprangers
Voetbalvereniging
Wim van Oosterbosch
Kath. Arbeiders Jeugd
Toos Verschueren
Vrouw. Kath. Arb. Jeugd
Pieter van Hooydonk
Jonge Boeren
Ria van der Westerlaken Jonge Boerinnen
Martin Dam
Verkennersgroep

o.v.v.
K.A.J.
V.K.A.J
R.K.J.B.
R.K.B.b.
St.-Jacob

Bij de opname van Galder/Strijbeek in het verspreidingsgebied
werd hier een eigen redaktie opgericht.
Als vertegenwoordiger van Galder/Strijbeek werd Jos Schalk
aan de redaktie in Ulvenhout toegevoegd.
Ook kapelaan de Nijs was een trouwe bezoeker van de redaktiebijeenkomsten.
Verliet een redaktie-lid de jeugdvereniging, om welke
reden dan ook, dan verliet hij of zij ook automatisch de
redaktie.
Ze maakten deel uit van de redaktie namens
K.A.J.
Ad van Rijckevorsel en Frans Verschueren
V.K.A.J.: Nel van Dongen
R.K.J.B.: Toon Rops en Jan Heestermans
R.K.B.B.: Annie van Hooydonk, Sophie Heestermans en
Rika Buyks
Voor een goede werking binnen de redaktie was dit grote
verloop niet zo prettig.
Toen het begin jaren zestig ook steeds moeilijker werd
om vanuit de jeugdverenigingen redaktie-leden te krijgen,
besloot de toenmalige redaktie om zelf voor de nodige aanvulling te zorgen.
Hierdoor was het mogelijk om mensen te zoeken die en met
de jeugdbeweging op de hoogte waren en meer interesse hadden in het redaktie-gebeuren.
Zo kwamen in de redaktie, Jan van der Steen, Ad de Jong,
Cees ~eeters, Toon Huyben en Netty Bastiaansen.
Een redaktielid is steeds afkomstig geweest uit Galder/
Strijbeek. Dit waren: Cees Schalk, Antoon Nooren, Toon
Moelands en Jan Nooren.
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Redaktie-adressen
Op het redaktie-adres kwamen de gegevens binnen bestemd
voor Nieuw-Geluid en werden de redaktie-bijeenkomsten gehouden.
De redaktie-adressen zijn geweest:
Van oprichting tot juli 1963 bij Janus Sprangers, Chaamseweg 8
Van juli 1963 tot februari 1970 bij Cees Peeters, Markdal 1
van februari 1970 tot juni 1988 bij Frans Verschueren,
Chaamseweg 6
van juni 1988 tot december 1990 bij Netty Bastiaansen, Vang 25
Bezorging
Vanaf de oprichting zorgde Tinus van de Velden voor de bezorging van Nieuw-Geluid in het gehele verspreidingsgebied.
Dit waren in 1955 450 Nieuw-Geluiden per week en in 1980
1500 exemplaren per week.
vanaf 1965 werd de bezorging voor Galder/Strijbeek teveel
voor hem. Diverse bezorgers hebben in de loop der volgende
jaren wekelijks rondgereden. De ene hield het langer vol
dan de andere.
In 1970 werd de bezorging in Ulvenhout overgenomen door
Mevr. Vissers-v.d. Velden. Zij heeft deze taak dus ruim
twintig jaar nauwgezet op zich genomen. Weer of geen weer
werd Nieuw-Geluid bezorgd. Tot het laatste exemplaar,
Kerstmis 1990.
Wat deed de redaktie al die jaren
Ieder maandagavond kwam de redaktie bij elkaar om het
Nieuw-Geluid voor die week vol te krijgen.
In de beginjaren moest de redaktie zelf nog regelmatig
stukken schrijven om gemiddeld 16 pagina's vol te krijgen.
Er moest uitgeteld worden om totaal aan een even aantal
pagina's te komen.
In de latere jaren moest er nog wel eens geselekteerd
en ingekort worden bij gemiddeld 28 pagina's.
De indeling was gedeeltelijk volgens vaste afspraken, de
rest werd overgelaten aan de drukker.
De vaste afspraken hielden in: beginnen met de kerkberichten en niets opnemen wat niet bij de redaktie bekend was.
voor plaatsing kwam alles in aanmerking wat nuttig was
om bekend te zijn bij de bevolking, behalve politiek.
Dit laatste heeft vaak tot felle discussies geleid tussen
redaktie en politieke partijen.
In de beginjaren werd de maandagavond ook gebruikt om de
boeken bij te werken en gezellig wat te kletsen.
Voor administratieve gebeuren werden in latere jaren enige
extra avonden per maand aan de redaktie-tijd toegevoegd.
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Vanaf 1962 organiseerde de redaktie van Nieuw-Geluid jaarlijks een zomeravond-voetbal competitie.
Begin jaren tachtig is Nieuw-Geluid omgezet in een stichting.
Door het verschijnen van het professionele "Weekblad voor
Nieuw-Ginneken" kwam het doel van Nieuw-Geluid op de
tocht te staan.
Het had dus voor de redaktie geen zin meer, om vrije tijd
te steken in iets, dat geen doel meer had.

VAN AACHTER
DE PLATTEBUIS
VAN AACHTER DE PLATI'EBUIS 15
door Peer van de Schraanswaaye

NIEUW GELUID
ZOJ.IJl)AG

5

JUNI

1955

Eo. 1

1 e Jaargang

Das gedomme wir ennigte jaore geleje, da ik wa op papier
heb gezet; da's nie omdat ur nie unne hoop is gebeurd,
mar da komt omdak unne hele tijd in de lappemaand gezete
heb.
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NIEUWS
Sinds enkele weken heeft onze V.:C.A.J.-afd. in Ulvenhout een nieuwe Voorzitster in è.e persoon van Jo Bink.
Jo, uij wensen je vane.f deze plaats veel zegen en geluk met je nieuwe en mooie, mae.r zware taak. (lied.) ·
De uitslàg van de jl.gehouden E.R.B.O.examens luidt:
ALLEN GESLAAGD. Proficiat.
Aan de Kweekschool te Breda slae.gde voor het onderwijsexamen dè Heer J. v.d. West er laken. Proficiat Jan.
Zondag 19 Juni Stille Omgang te Breda. 's Nergens om 5
uur H.His voor iedereen.

GESLAAGD.
Aan de Kweekschool te Baarle-Nassau slaagde onze
dorpsgenoot J.v.d.Broek voor het ondenrijzersexamen.
Proficiat, Jan! l

Ik zeg, joa Joanus, ge zul wel gelijk hebbe jonge, mar
nim mar van mijn aon, dat tur n'n tijd komt dagge aanders
prot; ze hebbe tegesworr ig veul mir vrije tijd as vruger,
mar ze hebbe nergens mir tijd vur: das de t. cgeswor rige
tijd .

.ADVERTWTIE:

1..----------------------------------------------=--- -----~---- ·-

En agge dan nou ziet dattur auto's over oewe grond rije,
dan goan oew haare wellus recht overend staon.
Is ut nie vanweges ut gevoel dagge doar van krijgt, dan
is ut wel van het lawaai dat dieje weg mee brengt.
Jao, meese en doar denk ik nie allenig zo over, dat zee
oose Jaonus ok, alhoewel ie zelf ok vur ut mienste of
geriengste d'n auto pakt, mar das de tegesworrige tijd
zumme mar zegge.
Das de ekunomie, zee munne zeun.

GESLAAGD. Aan de Kweekschool te Bred2, slaagc!.e voor
het Onderwijsexamen c;_a Heer :J:.v.d..Hade, Galder.
Proficiat Bertus.

VERLOREH:Jan Willem v.Zwol verloor zijn welpenpet
Alles behalve tot zijn pret
Maax hij of zij die ze vond
Kan i·rner helm deze wond
Op nr. 2 e.an het Wilhel.Ininaplein
Z2.l men U dan heel dankbae...r zijn.

Neeje, dur is de leste jaore heel wa in ons durp omgegaon; wa denkte van unne nuwe burgemister en unne nuwe
grote weg, vlak bij oos, recht over de Schraanswaaije;
neeje meese, da gaot nie in oew kouwe klere zitte, zeker
nie as oewe eige grond er mee gemoeid ies; grond die ge
joare lang mee oew eige haande het omgespaaid en waar ge
zelf boome op geplaant het.

Mar mees e , mee ut kome van al die nuwe dienge, is er ok
un nuw dieng weggegoan, verlore gegoan, en dat ut grune
boekske, da Nuw Geluid.
Kik, da was un geluid van meer dan 35 joare oud, mar toch
iedere week wir nuuwt.

-

M'n vrouw zoaliger zaat ur iedere week op te wochte, as
Tienus van de Velde bij oos Vrijd ags aachterom kwaam,
en ut irste waor oos Meri e nor keek da ware de kerkberiechte van de p a stoor .
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En agge dan wit dat heel da Nuw Geluid as ut woare geboren is op de Chaamseweg, doar bij ut Hoekske, bij
diejen zeun van Jefke Sprangers, dan goat oew ·da toch
oan ut hart, as zoiets de wereld uitgoat.
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Curiosa
Oude kandelaars, div. bekers, div. medialles, 4 78-toerenplaten, doos div. soorten schaatsen, carbidlamp, asbak
Molenaar van der westerlaken, collectie eieren.

Joa, npu wit ik wel dat ur erregere dienge in de wereld
gebeure, mar da Nieuw Geluid, daor waarde mee vertrouwd,
da kwaam iedere week terug, da was iets van oew eige durp.
En d'n irste keer, dat ut niemir kwaam, miste ut nog ut
miste.

Geneeskunde-Gezondheid
Set krukken

Toen moes ik toch aon da gezegde denke, dat dieje kleine
Pierre van oose Joanus nog us tege mee zee.

Jacht
Mollenklem

Hij zee opa, oose leraor zee dat ur vruger unne geleerde
was, unne zekere Einstein, die heet gezeet, dat unne vis
ut woater pas wardeert agge urn eruit haolt.

Kelder
Emaille weckketel

Kik, da bedoe 1 ik flou ok mee Nieuw Ge luid.
Mar allee, beste meese, ut ies nie aanders en ut leve
goat gewoon wij er.

Elect ra
Plaat telefooncel, oude telefooc

Keuken
Beschuitbus, worstmolen, grote ouderwetse schuimspaan,
theebusje, strijkplank, koolschaaf, spinaziehak, maatkan.
Klederdracht
Oude omslagdoek
Kleding
2 "dienst"-schortjes, 2 overhemden met losse boorden,
damesovera 1.

Veel kwam er de afgelopen twee maanden binnen voor
on_z e kollekties. Waardevol en minder waardevol.
Gegeven uit een goed hart. Onze verzameling verrijkend.
We kunnen de giften onderbrengen in de volgende kollekties:
Ambachten
Fijnba l ans, steenvo rm.
Archief
Krantenknipsels

Land- en Tuinbouw/Veeteelt
Haargetouw, peeënmes, sibs, meerdere spanzagen, roskam,
harkje, plagger, schoffel, kopschoffel, spanketting, paardentuig, zicht, eierrek, touwhaak, rieten ben, rittouw,
hooiplukker, hooihark, drinkenkan, tims met maat, aardappelriek, bietenschop, vlagzeis voor sloten, koeizwing,
mesthaak, slotengreif, gewone greif, musterdhaak, zaal
voor luxe kar, aarsknuppel, strooihaak, toom , schapenschaar, sikkel, zeis, piklat, dorsvlegel, vork, bit.
Maten en Gewichten
Koffieloodje, unster.
Metselaar
Truweel

Bakker
Bloemzeef, graansche p, me e ls c hep

Meubelmaker
2 stoelen met rieten zitting

Bibliotheek
Plakboek, div. jeugdboeken, collectie A-O-boekjes,
boeken en reglementen, oude atlas.

Oudheidkamer
Naaigerief, waterzak, pook.

Café
Bierpul Drie Hoefijzers

Religie
Kerststal en -qroep van raffia, bidprentjes, schilderij
Kerstgro e p.
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Religieuze Bibliotheek
Jaargangen Roomse Jeugd
Schoenmaker
Koevoet, hamer,
School
Vele boeken
Slager
Hakmes
Timmerman
Grote hamer, handzaag, schrapzaag , boor, boorswing,
ijzeren klauwhamer.
Uniformen
Beenkappen, Kepie.
Washuis
Wringer, was-stamper .
wereldoorlog II
Duits e Wehrmachthelm, boek uit oorlogstijd, surrogaattabak.
Winkel van Sinkel
Weegschaa·l, oude sigaretten-verpakking, winkelblikken.
Diversen
Fietstas , fietskappen , ouderwetse schaatsen .
De
De
H.
J .P.
G.
C.
S.

schenkers waren:
dames , heren of f amilies: C . v . Alphen, J. Bastiaansen ,
v. Boeschoten, J. Corssmit, M. v. Dorst , J. Di ngemans,
v. Engelen, J. V. Gla bbeek , Geerts, F. v. Genuchten,
de Jong, J . Huybregts - Jans en , H. Kools, J . Loomans
Mous, J . Nooren, G . Rombouts, J . de Rooy , J. Smeekes _"
v. Schendel, J. Sol, J. Vermeeren , J. Verheyen ,
Wagemans .

UI'l'SPRAAK (76)
Goud, vriend, dienaar e n wiJn
h oe ouder , hoe beter ze zijn.

la het informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck"
t e Nieuw-Ginneken. Bet staat inte rnationa al geregistreerd onder ISSN-0166-0438 .
Bet verschijnt vijf maal per j aar en gee ft naast veel informatie voor de leden
ook vele kleine bijzonderheden en sai llante details u i t de geschieden i s van de
vroegere Heerlijkheid Ginneke n en Bave l, de gemeente Ginneken en Bavel en de
i;emeente Nieuw-Ginneken .
Redaktie .
Redaktie-adres
omslagtekening
Lay-out

C.J.M. Leijten en J.C. van der westerlaken
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout , 076- 61 27 42
J .A.M. Soeterboek
C.J.M. Le i jten

De heemkundekring "Paulus va n Daesdonck" "we rd opgericht 3 april 1975 en koninklijk
erkend als vereniging op 25 november 1975.
De vere niging is ingeschre ve n bi j de Kamer van Koophandel t e Breda onde r nummer
v 282568.
Sekreta riaat
Bankrekening
Girorekening

Abdij van Thor nstraat 18, 4854 KG Bavel, 01613- 34 88
52 . 18 . 33.639 t . n . v . Paulus van Daes donck
37,13.311
t.n.v. Paulus van Daes donck

Ledenadministrat ie
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout
MUSEUM
iielieemkundekring hee f t ee n : i gen heemkund i g museum op het adres Pennendi jk 1 .
Het museum is geopend elke 1 zondag van de maand van 14 .00 uur-17 . 00 u - en
voo; groepen op verzoek . Schenk i ngen voor de kollektie gaarne op de adressen :
A.P.J.11. Luijten
W.A.
Langen
A.M.M.
Verkooijen

't Hofflandt
36
Kloos t e r s traat 46
Ma rk weg
2

Ulvenhout 076- 61 29 26
Bavel
01613- 14 67
Strijbeek 076- 61 31 55

BESTUUR

~- Wester laken
C.J.M.
J.A. v.
W.A.
B. J.M .
A.P.J.M.
J.A.M .
P.J. v.
A.M.M .
J.M.E.M .

Leijten
Dorst
Langen
Meer en
Luijten
Grauwmans
Booydonk
Verkooijen
Jespers

voorz itter
vice-voorzitter
secre tar is
2e secretaris
~nningmeester

2 penningmeester
technisch koOrdinator
medew. Bavel
medew. Galder/Strijbeek
medew. Ulvenhout

PUBLICATIES
1975 Monumentenboekje
1977 Molen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmolen "De Hoop"
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw- Gi nneken
1981 Driekwarteeuw Const a ntia
1982 David Tomk i ns
1983 Ve ldnamen 1- 20 (1 983 - 19861
1983 100 j aar school Galder
1984 Carnava l i n OUd- en Nw. Ginneke n
1984 Gouden Pau l us
1985 TUssen Witte Wolk e n Anne ville
1986 Wande l en in Strijbeek
1987 Kerken in Bave l
1987 Wandelen i n Ul ve nhout (Ca llot)
î 990 Bet Ma stbos en het we rk van hout vester van Schermbeek

(1990)
(1988)
(19881
(1989)
(1989)
(1990)
(1989)
(1990)
(1988)
(1988)

J.M . E.M. J e spe rs (uitverkocht)
J . C. van der Westerlaken
C.J.M. Lei jten
B.J. Dir ven, K.A.B . W. Leenders e.a.
Dr. J.L.M. de Lepper
e.J. Dirven, J . C. van der Wes terlake n
J . C. en R. van der Westerlaken
Drs . H. J . C. Ve rhoeven (B.v.P. 391
I r . Chr. Bu i ks
A M.M . Verkooi jen e . a . (B . v . P. 4 ~ )
Br i e ven va n Paulus (46)
Redaktie e .v .a . (B.v . P. 50)
J ac J espers
Jac J espers e n Drs. Harry Verhoeven
Dr . C.S .M. Rademake r SS. CC .
Ir . W J. Bonekamp, M P . C. Sche epers
A. J. Spierings

LIDMAATSCHAP
Bet veren i g i ngs j aar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus .
Naast diverse heemaktivite ite n, l e zingen , t entoonstellingen en excurs ies geeft
de kring het tijdschrift "Brie ve n van Paulus• u it.
Bet l i dmaatschap van de Kring ge ldt voor het gehele gezin en bed raagt voor het
veren i gingsjaar 1990- 199 1 / 25 , -- per jaar .

